
  

  

I.ÉVFOLYAM,V.SZÁM 

2017. SZEPTEMBER 

FELELŐS KIADÓ: 

ALACSKA ÖNKORMÁNYZATA 

Óvodánk hírei 
Az Alacska Kastélykerti Tagóvoda szeptember 4-én nyitotta meg újra kapuit  

megújult belső környezetben várva a gyermekeket. 

Az Önkormányzat jóvoltából új laminált parketta került a csoportszobába, linóle-
um a folyosókra, járólapok a kültéri lépcsőkre, valamint teljes körű belső festéssel 

vált esztétikusabbá az ovi. 

 A 2017. évi Nyitott Pincék Napja rendezvény során befolyt 90.000 Ft –ot a pin-
cegazdák  az óvoda alapítványa részére ajánlották fel, amit ezúton is nagyon szé-
pen köszönünk. A teljes összeget az óvoda belső felújítására használtunk fel 
(linóleum). Meserét Alapítványunk ezen felül további 15.000 Ft-tal támogatta a 

munkálatokat. 

 Itt szeretnénk megköszönni továbbá azoknak a közmunkásoknak a munkáját, 
akik részt vettek az óvoda felújítási munkálataiban, külső terének rendbetételé-
ben, szépítésében, hogy intézményünket még gyönyörűbbé varázsolták 1 hónap 

alatt. 

Szeptember 4.-én 23 gyermek kezdte meg az óvodát, de 2018. májusig még  5 gyer-

meket várunk  , ebből 12 fő sajószentpéteri bejáró gyermek lesz majd.  

Orosz Jánosné  

Tagóvoda vezető 

 

Az Óvoda felújításával kapcsolatos költségek 

A Nyitott Pincék Napján összegyűlt 90.105 Ft támogatáson kívül az Önkor-

mányzat 286.655 Ft-tal  járult hozzá az elvégzett munkálatok, laminált padló 

lerakás, festés-mázolás, linóleum csere a lépcsők járólapozása, anyag költségeihez.  

Önkormányzat 
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FALUNAP 2017 
 
Az idén kicsit megbontottuk a hagyományt, ugyanis nem államalapításunk ünnepére, au-

gusztus 20-ára szerveztük meg a település lakosságának összejövetelét, a falunapot, hanem 

egy héttel később. Augusztus 20-án mindig rendezvény bőség van a környező településeken 

és országszerte is, és vannak olyan programok, melyek csak ekkor tekinthetők meg, például 

a debreceni Virágkarnevál, vagy budapesti események. Mérlegelve a körülményeket az au-

gusztus 26-ai dátumnál döntött az önkormányzat képviselő testülete. 

A tervezés, szervezés már hónapokkal előtte elkezdődött, hiszen az előadóművészek időbe-

osztásába bele kellett férnünk. Természetesen a fellépők és más műsorszámok úgy lettek 

kiválasztva és kialakítva, hogy kedvezzenek a nézőknek, vendégeknek, elsősorban a telepü-

lés lakóinak. Augusztus hónap a kastélykert, a fő helyszín előkészítéséről, felújításáról 

szólt, itt elsősorban az óvoda kapott szerepet, hiszen a közös települési ebéd főzésének elen-

gedhetetlen színtere. Rengeteg munkát fektettek bele a közfoglalkoztatottak, hogy a rendez-

vény idejére minden készen álljon. 

Mivel már a tavalyi évben is nagy sikert aratott a főzőverseny, így az idén is ezzel indult a 

programsorozat. Most sem okoztak csalódást a versenyző csapatok a zsűrinek, sőt eléggé 

hezitálva tudták meghozni döntésüket. Ám nem csak a díjazottak, hanem valamennyi fő-

zőcskéző örömmel vett részt a megmérettetésen. 

Míg a felnőttek sütöttek-főztek, a gyerekek és fiatalok szórakozhattak az újdonságnak szá-

mító Bubi-fociban. Kicsit tartottak a szervezők a fogadtatásától, de láthatóan nagyon elnyer-

te a tetszését minden korosztálynak. 

A kézműves foglalkozás kereté-

ben szebbnél-szebb alkotások 

születtek és az arcfestések mind-

egyike szintén csodálatos mes-

termunka volt. A gyerekek dísz-

ként viselték egész nap. Köszö-

net illeti Ujlakiné Kató Kriszti-

nát és Bodnár-Kovács Évát e 

rendkívül színvonalas elfoglalt-

ságért. 

 

A gyermek program kiegészült 

a könyvtári bábelőadással, me-

lyen jól szórakozhattak, akik 

megtekintették Ludas Matyi 

igazságosztását. Köszönjük 

minden érdeklődő felnőttnek és 

gyereknek, hogy jelenlétével 

támogatta és bátorította további 

szereplésre a játszani akaró és 

szerető műkedvelő kis csopor-

tunkat. 
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A település lakói nagyon 

finom ebéddel lettek ven-

dégül látva. Hiába, a gu-

lyás verhetetlen étel a 

magyarok számára. Min-

den közreműködő, segítő 

keze munkáját dicsérte, 

aki részt vett ezen a kö-

zös étkezésen, sőt a meg-

kínált vendégek is elis-

merően nyilatkoztak. 

 

A délutáni programok a hagyományokhoz híven folytatódtak. 

Major Zsolt tiszteletes úr ünnepi istentisztelete, Demeter Zoltán Országgyűlési Képviselő úr 

és Polgármester úr köszöntőjét követően a megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő Tur-

mix tánccsoport vette birtokába a színpadot, a tánc művészetével elvarázsolva a nézőket. 

Olyan csodálatos dolog ez, hogy fent a színpadon is és lent a nézőtéren is egyaránt büszkék 

lehetnek táncosok és szülők, hiszen a 25 év munkájának eredménye mindkét fél érdeme. 

Reméljük még sok nemzedék koptatja majd a táncparkettet. A nagyszerű oktatás és felké-

szítés Mezey Martina által valósul meg és folytatódik is töretlenül. 
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A falunap egyik várva-várt eseménye mindig a tombola 

sorsolás, hiszen a szerencse is nagy szerepet játszik az 

emberek életében. A szervezők igyekeznek mindig vonzó 

nyereménytárgyakat sorsolásra bocsátani, fokozni a vásár-

lási kedvet, űzni a szerencsét. Az idén egy Lenovo tablet 

volt a fődíj, másod sorban pedig egy botmixer szettet sor-

soltunk ki. A tombola szelvényeket egész nap /sorsolásig/ 

árusította két segítő munkatárs, akik a sorsolásban is köz-

reműködtek, köszönet nekik érte. Itt került még sor az elő-

ző napi Csillagtúra és a délelőtti Főzőverseny eredmény 

hirdetésére és a legügyesebbek díjazására.  

A műsorfolyam két sztár vendéggel kedveskedett a szép 

számú nézőközönségnek, Bunyós Pityu és Balázs Pali személyében. A reklám, propaganda 

fontos volt ez esetben is, hiszen a környező településekről is jöttek rajongók, de a helyi kö-

zönségnek is önfeledt kikapcsolódást biztosított mindkét előadó. Láthatóan a fellépő művé-

szek is elégedettek voltak a közönséggel és a vendéglátással is. Jó választás volt a szervezők 

részéről mindkét előadó! Az esti Kastélybál zárta a programok sorát, melyen a Treff zene-

kar játszotta a talp alá valót a már fáradóban lévő közönségnek, akik azért hajnalig kitartot-

tak, ropták a táncot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volt ennek a rendezvénynek egy említésre méltó résztvevője, egy kis lakótársunk, akiről 

szeretnénk néhány szót ejteni. Ez a fiatalember fáradságot nem ismerve, ám tehetségét több 

téren megmutatva segítette áldozatos munkájával a rendezvény sikeres lebonyolítását. Lehet 

nagy szavaknak tűnhet, de ez a kis ember, Ilka Benjámin, a település értéktárának gyöngy-

szeme. Egy polihisztor, énekel, táncol, műsort vezet, fotózik, kézműveskedik, citerázik, 

zongorázik, színészkedik, és mindezt örömmel, tehetséggel, önzetlenül bocsájtja közszem-

lére, pozitív élményeket nyújtva mindenki számára. Köszönjük megbízható munkáját, örü-

lünk, hogy erősíti a csapatot, és tehetségével emeli a programok színvonalát.  

Minden évben nagy falat a falunap megrendezése, számot vetve mindennel, sikeres rendez-

vényt tudhatunk magunk mögött. 

Nagyon sok előkészítő munkára volt szükség, sok áldozattal járt, de megérte, örömteli pilla-

natokkal gazdagítottuk a település lakóinak életét. Köszönjük minden rendező, szervező és 

segítő munkáját, nélkülük nem jöhetett volna létre ez a rendezvény! 
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CSILLAGTÚRA ÚJJÁSZÜLETÉSE 

Két év kimaradás után újra megrendezésre került a hagyományos falunapi Csillagtúra. Augusztus elején lelkes fiatal 

csapat: Lakó Szilveszter, Kubinka Dávid, Tátrai László kereste meg a Polgármester Urat, azzal a kéréssel, hogy sze-

retnék megszervezni az éjszakai tájékozódási versenyt. Polgármester Úr örömmel fogadta a megkeresést, hiszen min-

dig nagy sikere volt a Csillagtúrának. Több héten keresztül, heti többszöri személyes és telefonos egyeztetést követő-

en állították össze a teljes feladatsort, a feladatokhoz szükséges kellékeket és összetoborozták az állomásfőnököket. 

Péntek este 8-kor izgatottan várták a jelentkezőket, és a játék megnyitását. 8 csapat gyűlt össze különböző létszámok-

kal. A legkisebb csapat 3 fő a legnagyobb 15 fő körül alakult. A csapatok egymás után 15 perc elteltével indultak 

útjukra. Az első csoport 2100 órakor kezdett a TOTÓ-val, melynek helyszíne a Kultúrterem volt. A TOTÓ 20 kérdés-

ből állt, több kategóriát is érintettek a kérdések. A 2. állomás a focipályán volt, ahol időre kellett egy labirintuson 

keresztül menni, a legjobb teljesítmény 1 perc 7mp. A következő helyszín már az erdőben volt, itt különböző fűsze-

reket kellett felismerni ízük alapján. A maximálisan elérhető 12 pontból a legjobban teljesítő csapat 9-et talált ki. A 

4. feladat ,,Keresd a hibát” különbség kereső játék volt, 15 eltérést kellett megtalálni, itt kivétel nélkül minden csapat 

a maximum pontot kapta. Ez bizonyult a legkönnyebb feladatnak. 

5. Pattogj! elnevezésű állomáson is az időeredmény hozta a pontot. A legjobb idő 1 perc alatt született 49,71 mp alatt 

ugrálták végig a gumiabroncsokat. 6. állomás feladata a felső buszmegállónál zajlott, itt a pontos célzásra kellett fi-

gyelniük a játékosoknak, kissé nehezebb feladatnak bizonyult az előtte lévőknél, egy csapat mégis 9 pontot összedo-

bott. 

A 7. legközkedveltebb feladat következett a vízpróba, mely már a felső pincesoron várta a résztvevőket. 2-2 főnek 

kellett a vizet áthordania meghatározott időre, egyik helyről a másikra szájukkal tartva egy poharat. A legtöbb össze-

hordott mennyiség 4,25 L volt. A legjobb hangulat ezen az állomáson uralkodott. Az utolsó, 8. állomás Polgármester 

pincéjénél ,,találj bele” címmel bizonyult idén a legnehezebb feladatnak. Itt poharakba kellett belepattintani a ping-

ponglabdát több próbálkozási lehetőséggel. Átlagosan 2 pontot szereztek, egyetlen csapat tudott 4 pontot elérni. A 

játék befejező helyszíne a kezdőpont volt a kultúrotthon, itt kapták meg a játékidő eredményüket. A leggyorsabb csa-

pat 1óra 25perc alatt, a leglassabb 2óra 1perc alatt, átlagosan pedig 1óra 45perc alatt mentek végig a 8 állomáson. Az 

utolsó csapat 0:29 órakor érkezett meg. Ezután kerültek kiértékelésre az eredmények, melyek a következőek: 

1. helyezés: FISHBONE (3fő)=> 58 pont – 1óra54perc 

2. helyezés: LEGKISEBBEK (kb. 15fő) => 52,5 pont – 2óra1perc 

3. helyezés: CSILLÁMPÓNI (4fő) => 52pont – 1óra34perc 

A verseny elég szorosra sikeredett ugyanis az utolsó helyezést elérő csapat se maradt le sok 

ponttal, 44 pontot értek el.  

A Csillagtúra vidám hangulatban zajlott, a szervezők segítők, játékosok egyaránt jól érezték 

magukat.  
Reméljük jövőre is lesz kezdeményezés az ifjúság részéről és még több érdeklődő játékost vonz 

ez a rendezvény!!! 
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FŐZŐVERSENY 

Idén 5 csapat gyűlt össze. Ismét kreatív változatos ételeket láthattunk a csapatoktól.  

Reggel 0800-1200 kellett beosztani az időt a főzésre és tálalásra is.  

4 tagú zsűri bírálta el az ételeket: Ujlaki Béla Polgármester Úr, Nagy Boglárka Jegyző Asz-

szony, Bogdánné Lengyel Marianna Aljegyző Asszony, Almási Ilona Képviselő Asszony. 

Délben kezdték el az értékelést, 3 szempont alapján adták le pontjaikat (tálalás, elkészítés 

nehézségi fokozata, íz és illat harmóniája). 

Az alábbi eredmények születtek: 

1. helyezett: HAL-ÁSZOK csapat >>Harcsapaprikás túróscsúszával<<  

2. helyezett: ROTYOGTATÓK csapat >>Magyaros Csirkepaprikás házi csirkéből nokedlivel<< 

3. helyezett: HAVEROK csapat >>Töltött káposzta<< 

Köszönjük a nevezőknek a részvételt! 

 

Harcsapaprikás 

Túrós csuszával 
Töltöttkáposzta 

Tejszínes zöldba-

bos csirkemell 

Tárkonyos csirke-

mell ragúleves 

Csirkepaprikás házi-

csirkéből nokedlivel 
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„Itt van az ősz, itt van újra” 
Az ősz érkezésével a gyülekezet életében is újra elindulnak a hétközi alkalmak. Szeptember hónapban az 

ifjúsági alkalmak kezdődtek meg. Mind a két ifjúsági csoportunk megtartotta évkezdő alkalmát. Augusztus 

29-én, kedden tartottuk a Kis Ifi kezdő, és egyben alakuló alkalmát. Délután gyűltünk össze a fiatalokkal, 

hogy megbeszéljük a szervezési feladatokat: mit várnak el, szerintük miről szól az ifi, mikor tudunk talál-

kozni a héten. Mindkét ifjúsági csoportunknak ugyanazt az igét választottuk vezérigeként erre az évre. 

„Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus.”(1Kor 3,11). Az igei gondolatok 

után megbeszéltük, hogy ebben az évben a hitünk alapjairól fogunk beszélgetni az ifjúsági alkalmakon. Es-

te pedig szalonnát sütöttünk, közösen vacsoráztunk, és kötetlenül beszélgettünk. 

Szeptember 8-án, pénteken tartottuk meg az IFI kezdőalkalmát, ahol szintén az alapige alapján megbeszél-

tük, hogy ebben az évben megnézzük, mit is jelent az, hogy építünk az alapra. Ugyanis többet jelent, a hit 

annál, hogy tudom Jézus Krisztus megváltott minket. Így eben az évben arról beszélgetünk majd, hogy mit 

jelent a mindennapokban, a gyakorlatban megélni a hitünket. Az igei alkalom után, a rossz időre való tekin-

tettel a konyhát vettük igénybe, itt készítettük el a finom spagettit, amit szintén közösen fogyasztottunk el. 

Továbbra is minden kedves érdeklődő fiatalt szeretettel várunk ifjúsági csoportjainkba. Az IFI (15 éves 

kortól) péntekenként 6 órától találkozik, a Kis Ifi (6-8.osztály) szombatonként 4 órától találkozik a paróki-

án, az ifi szobában.  :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetések: 

2017-ben kerül sor a presbiterválasztásra. A gyülekezet tagjai szeptember 10-től 4 héten keresztül te-

hetnek javaslatot, a presbiteri tisztségre. A Választási Bizottság tagjai: Földei Károlyné, özv. Mész-

áros Lajosné, Rákosi Józsefné, Major Zsolt. Náluk lehet leadni a javaslatokat. 

Októbertől konfirmációs felkészítő indul gyülekezetünkben, elsősorban 7.osztályos fiataloknak. Szept-

ember 24-én, vasárnap 3 órára, az istentiszteletre várjuk azokat a fiatalokat szüleikkel együtt, akik 

szeretnének 2018-ban konfirmációs fogadalmat tenni a gyülekezet előtt.  

Október 1-jén, vasárnap 3 órától családi istentiszteletet tartunk a templomban, ahol az Egyetlen Út ifjú-

sági zenekar fog közöttünk szolgálni. Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk, valamint a 

gyermekek, és fiatalok számára is készülünk programmal. Sok szeretettel várunk minden kedves 

családot erre az alkalomra!  

 

Rákosi Réka 

Segédlelkész 
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MAGAS FIZETÉS, BIZTOS MUNKA! IN-

GYEN SZÁLLÁS! 

Veszprém megyébe elsősorban Ajkára keresünk 

folyamatosan hosszútávra női és férfi munkaerőt 3 

műszakos, 8 órás munkarendbe betanított munkára, 

valamint szakmunkákra. 

Kezdő fizetés: túlórákkal akár NETTÓ /KÉZBE/ 
240.000-250.000.-Ft! /Családi adókedvezménnyel 
még több!!/ 
Keresünk továbbá Devecseri munkavégzésre lakatos, 
hegesztő szakmunkásokat! 
Kezdő fizetés:  
További  juttatások: 

- családi adókedvezmény, pótszabadság 
- cafeteria már a belépés napjától 
- teljesítmény bónusz 
- munkaruha 
- útiköltség térítés  

A szállást a munkáltatók minden esetben ingyen 
biztosítják! A szállásokon tv, wifi, főzőkonyha és 
mosókonyha rendelkezésre áll!  
Előleget hetente biztosítunk! 
Amennyiben szeretne egy biztos hosszú távú munka-
lehetőséget, akkor csak küldje el nevét sms-ben, 
vagy küldjön visszahívót  a 
 06-20-216-30-67—es számra és mi visszahívjuk! 
Legálisan bejelentett munkaviszony, határozatlan 
idejű munkaszerződéssel! 
F. Zsuzsa Hr. munkatárs 

SZAKMUNKÁSOKAT KERESÜNK AZONNA-
LI KEZDÉSSEL!  

Veszprém megyébe keresünk szakmunkásokat! Cé-
günk szerkezetek, hidraulikatartályok összeállításával 
foglalkozik, valamint  mindenféle hegesztést, lakatos-
munkákat és festést végeznek. 

 CO hegesztés 

 Fronius hegesztőgépek vannak 

 0,8 – 1 mm vastag pálcával történik a he-

gesztés 
 az anyagvastagság általában 40-es 50-es 

 Alapvetően egy műszak van, de lehet vál-

lalni állandó délutánt is 
 Vasárnap mindig szabad 

 Korhatár: 18-65 éves korig 
lakatos, esztergályos, marós CNC-s, felületkeze-
lők jelentkezését is várjuk 
 Magas fizetés + juttatások!  
 

A szállást a munkáltató  ingyen biztosítja! A szállá-
sokon tv, wifi, főzőkonyha és mosókonyha rendelke-
zésre áll!  
Előleget hetente biztosítunk! 
Amennyiben szeretne egy biztos hosszú távú munka-
lehetőséget, akkor küldjön rövid önéletrajzot az  
fzsuzsa.hr@gmail.com e-mail címre, vagy sms-ben 
küldje el a „lakatos” szót a 06-20-216-30-67-es szám-
ra és   hamarosan visszahívjuk! 
Legálisan bejelentett munkaviszony, határozatlan 
idejű munkaszerződéssel! 
F. Zsuzsa Hr. munkatárs 

LÁNYOK, ASSZONYOK  ide süssetek! 

Ha szeretnél egy jókedvű, vidám társaság tagja lenni, ne tétovázz, csatlakozz hoz-

zánk! 

Aki érez magában ambíciót arra, hogy megtanuljon új dolgokat – kötni, varrni, hor-
golni, goblenezni, dekopázst készíteni, új recepteket gyűjteni, olvasnivalót cserélni, 
számítógépes ismereteit bővíteni, rejtvényt fejteni, stb.  -, vagy meglévő tudását 
szívesen megosztaná másokkal, őket szívesen látjuk most alakuló „Lányok-

asszonyok” nevű klubunkban.  

Akkor is várunk, ha „csak”  egyedül érzed Magad, beszélgetni szeretnél. A bánatot 
is könnyebb elviselni barátok közt, és az öröm is többszörös, ha megoszthatod 
másokkal! 

Alakuló ülésünket 2017. szeptember 22-én 16 órakor az Önkormányzat szociális 

és családsegítő helyiségében tartjuk. 

Előzetes szándékodat kérjük jelezd az alábbi telefonszámok valamelyikén: 

Almási Dezsőné  06-20/5580911   

Nagy Istvánné  06-20/6697031 

Alacska, 2017. augusztus 30. 

Szeretettel várunk: 

                                Hédi és Zsuzsa 

  

Kicsi falunk, kis könyvtára 
 

Örömmel tájékoztatom a könyvtár látogatókat, hogy eszközparkunk újra bővült. 

Kaptunk egy nagy vetítővásznat és egy diafilm vetítőt, amellyel jó kis retró filmvetí-

tős délutánokat rendezhetünk, hiszen a könyvtár működtetés egyik fő célja az olva-
sást népszerűsítő tevékenység, elsősorban nyomtatott vagy más vizuális dokumentu-

mok segítségével. 

Ehhez kapcsolódva szeretnénk a lakosság 
támogatását kérni olyan formában, hogy 

akinek vannak régi dia filmek és hajlandó 

azokat közkinccsé tenni, örömmel vennénk 
a felajánlását a könyvtár számára. 

A felnövekvő nemzedék tudását gyarapíta-

ná ez a kulturális lehetőség is. 
Ne csak a legmodernebb technikai eszkö-

zöket kezeljék, hanem ismerjék meg a 

szülők, nagyszülők gyermekkori szórako-
zásában és ismeretszerzésében jelentős 

szerepet játszó eszközöket is, fejlesztve 

ezzel az olvasás készségüket. 
 Felajánlásaikkal kereshetik a könyvtárost, 

illetve az önkormányzat dolgozóit. 

Segítő szándékukat előre is köszönjük! 
 

 

                                                                        Fábián Zoltánné 
                                                                               könyvtáros 

  

www.alacska.hu 

Alacska hivatalos honlapja, 

mindig frissülő oldalakkal, 

színes képgalériával. Láto-

gassa gyakran, érdemes 

hiszen a leghamarabb érte-

sülhet a falunkkal kapcsola-

tos hírekről. 

ALACSKA LAPJA 

Felelős szerkesztő: 

Alacska Önkormányzata 

Számitógépes szövegszer-

kesztés, tördelés:  

Bencze Andrea 


